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Holdturneringen  

 
Holdturneringen er startet, og det er dejligt 
at se Marie, der spiller stående eller liggende 
live på Realbridge. 
 
Slem start 
Første aften var der kort, der var høje som 
huse, på ØV ledden, og der var to oplagte 
storeslemmer. En 7  var faktisk meldt ved 
samtlige borde, og det sker ikke så tit. 
I dette spil introducerede Sanne og Claus 
reelt først trumffarven på 7-trinnet. 

  
Vest Nord Øst Syd 
Sanne   Claus 
   Pas 
1  pas 2  pas 
2  pas 3  pas 
3ut pas 4  pas 
4  pas 4ut pas 
5  pas 6  pas 
7 ! ap. 

2  = 6 , 3-9 eller 14+.  
2  = Minimum, max to  
3  = splint, ruder er trumf (so far) 
4  = honnør cue 
4  = cue 
4ut/5  = 1430 og to E 
6  = Har du D? 
7 ! = ja og en lang farve. 
 
Claus roser med rette Sannes 7 , og 
mener, at det havde været retfærdigt, 
hvis ruder sad 4-1 � 
Aktuelt vandt 7ut, 7  og 7 , alle meldt. 
 
Killing lead 

  
Vest Nord Øst Syd 
1  pas 4  ap. 
 
Således gik melderiet ikke ved alle borde, 
men seks par var i 4  og to par var i 3 . 

Fem servede D og så vinder 4 , hvis spilfører 
gætter den rigtige knibning i minor. 
To servede i ruder, og så fik spilfører den 
rigtige knibning foræret. 
Eneste sættende udspil i praksis er en klør, 
og det kom der kun ud ved et bord. Den blev 
dykket til K. Syd trak E og fortsatte farven 
til K. 
 
Nord var på vej i avisen med navns nævnelse 
for som den eneste at finde det sættende 
udspil, men da spilfører lokkede med D 
levede Nord op til ”reglen” om honnør på 
honnør, og det var just ikke rigtigt her.  
620 � 
 
GIB sætter også 4  med 4 ud til 10 og K. 
Trumf til E. lille hjerter til D, og klørskift 
er stadig godt nok til en bet� 



Aftenens spil 
I onsdags uglede jeg nogle spil, blandt 
andet dette. 

  
 
Vest Nord Øst Syd 
Leif Tulle Uffe          Hornet 
   1  
Pas 2  pas 2
pas 4  pas 4
pas 4ut pas 5  
Pas 5ut pas 6  
Pas 7  ap. 
 
4  = trumf. 4  = cue. Derefter 1430, hvor 
Hornet erkendte, at han godt kunne have 
blæst 7  af efter 5ut, men han valgte at 
vise ” K” på vejen.   
Hvad nu, hvis Syd har K og ikke K, så 
kan selv 6  være for højt. 
Et par var i princippet i 7  og havde tjek 
på E, men en tanketorsk holdt dem i 6
Fire par i 5  kan ikke beskyldes for at 
overmelde kortene �  
 
Apropos 

 

 

De tre par, der spillede 1 , overmeldte 
heller ikke kortene.  
I et naturligt system har Øst vel til 1ut� 
Malaysia systemet løser probemet med 2
 i Øst efter 1 . 6+  stærk eller svag, og 

mon ikke Vest bryder relæet. � 
4  (620) kun ved tre borde. 
 
Nedvurdering 

  
Vest Nord Øst Syd 
Olof Rico Hajen JBT 
  1ut pas 
2ut pas 3ut ap. 
 
Hajen nedvurderede de 18 R&K point, men 
Olof inviterede.  
B ud og 9 stik med K i plads. Tre par vandt 

3ut, og 3 par vandt 4 , der ikke kan sættes. 
B ud fører til tre modspilsstik, men de får 

ikke flere.  
 

  
Vest Nord Øst Syd 
Olof Rico Hajen JBT 
Pas 1   ap. 
Her var det rigtigt at stå lavt (1  ved tre 
borde). Den vandt dog ved et bord, hvor 
den var doblet (140). To x -50. 


